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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS

1.  RENDA FIXA - Em um cenário ainda muito incerto sobre os rumos da economia
mundial “guardar dinheiro” na forma de ativos considerados de baixo risco e alta liquidez
continua sendo a opção dos investidores nos momentos de grande tensão. É a corrida
para os títulos da dívida pública dos Estados Unidos (flight to quality), apesar de todos os
problemas envolvidos no “processo político” de fixação de limites para emissão daqueles
papéis.

Em cenário de certa “normalidade” para a economia mundial, os investimentos em papéis
de renda fixa brasileiros ainda serão muito atraentes, quando avaliados em termos de
“rentabilidade e risco”, apesar das quedas já promovidas na taxa de juro. A taxa SELIC,
descontada a inflação, está em torno de 4 % a. a.,  a comparar com taxas reais negativas,
ou muito próximas de zero, em outros mercados financeiros. A situação fiscal brasileira
não é brilhante, mas é melhor do que a da maioria dos países desenvolvidos. O sistema
bancário brasileiro continua sendo dos mais sólidos, na comparação internacional.

Assim, os juros reais no Brasil ainda são elevados e os riscos relativamente baixos,
quando comparados com alternativas existentes no mercado financeiro internacional.

2. MOEDA ESTRANGEIRA – A situação antes descrita explica a alta do dólar (em relação
ao real) nos dias de maior tensão (provenientes da área do Euro) e a sua queda após a
ação coordenada dos principais bancos centrais (liderados pelo Fed), visando melhorar
a liquidez dos bancos europeus.

Se forem confirmadas as notícias de que a Zona do Euro encontra-se na iminência de
apresentar soluções mais consistentes para os problemas enfrentados por alguns de
seus membros, é provável que a cotação do dólar no Brasil sofra novas quedas sem,
entretanto, voltar aos níveis mais baixos já alcançados no passado. É que o desaquecimento
da economia mundial, em curso, acaba por afetar o desempenho das nossas exportações.

3. MERCADO DE AÇÕES – Em cenário de “normalidade” da economia mundial, a
economia brasileira poderá crescer entre 3 e  4% em 2012, o que significará, em princípio,
bons resultados para as atividades empresariais, com reflexos positivos sobre os balanços
das empresas. Isso, combinado com juros em queda, poderá tornar o investimento em



ações uma alternativa interessante. É claro que em um eventual cenário de recessão
global (no qual ainda não estamos acreditando) o desempenho da economia brasileira
também seria comprometido, com reflexos negativos sobre a lucratividade das empresas
e, por tabela, no mercado de ações.

4. MERCADO IMOBILIÁRIO – Os preços dos imóveis no Brasil têm sido impulsionados
pela expansão do crédito imobiliário, pelo próprio crescimento da renda e do emprego.
Em nossa avaliação, os preços atingiram níveis insustentáveis, em alguns segmentos
do mercado.  Os valores reais, nestes casos, tenderão a sofrer ajustamentos, se não
pela queda dos preços nominais (em geral há resistência), pela sua estabilização (que
serão corroídos, em termos reais, pela inflação). É claro que o investidor criterioso
continuará a encontrar oportunidades interessantes para efetuar bons investimentos
na área imobiliária.

5. METAIS PRECIOSOS – Trata-se, a nosso ver, de investimento de elevado risco, na
presente conjuntura econômica mundial. Já houve grande valorização, reflexo das
incertezas, causadas pelos problemas na Zona do Euro e nos Estados Unidos. Em
cenário de redução dos riscos quanto ao futuro do Euro, o mercado de metais preciosos
poderá sofrer algum ajuste.



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10645,0 10930,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3770 3960,0 4390,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2100,0 2250,0 2360,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 3,0 3,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,4 1,6 3,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,5 3,6 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,7 5,7
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 6,1
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 18,5 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 258,0 266,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 230,0 249,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 28,0 17,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -55,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 60,0 53,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 355,0 360,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -60,0 -57,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,80 2,00
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8 11,1
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 2,4
      Governo Federal ... 0,9 3,4 1,3 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 1,3 ... ...
      Empresas Estatais ... -0,1 0,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 883,7 875,0 870,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 38,5 38,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1530,0 1660,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0 35,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,6 5,2
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 4,2

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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